
ALAFORS. Barn- och 
ungdomsnämndens 
beslut den 7 mars om 
förändringar i det norra 
och centrala skolområ-
det har överklagats till 
Länsrätten.

Oppositionsrådet, Jan Skog 
(m), vilade inte på hanen 
särskilt länge innan han be-
stämde sig för att överklaga 
Barn- och ungdomsnämn-

dens beslut.
– Det är ett beslut som 

medför så stora och betydan-
de förändringar att det måste 
förankras i kommunfullmäk-

tige först. Det är min bestäm-
da uppfattning och det skriver 
jag också i mitt överklagande, 
berättar Jan Skog för Aleku-
riren. Han anser sig ha grund 

för sina åsikter i budget och 
strategisk plan för 2007.

Fler överklaganden är att 
vänta.

– Så vitt jag vet kommer 

flera olika föräldragrup-
peringar att överklaga det 
ofattbara beslutet, säger Jan 
Skog.
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ALAFORS. Total uppgi-
venhet för att Starr-
kärrsskolan och Ala-
forsskolan läggs ned?

Absolut inte, snarare 
tvärtom!

Skolledningen ser 
nya spännande möjlig-
heter när Himlaskolan 
förvandlas till en f-9-
skola.

– Det är alltid tråkigt 
när små landsortssko-
lor behöver läggas ned, 
men en bra verksamhet 
sitter inte i lokalerna 
utan snarare i de män-
niskor som jobbar i den, 
säger Johan Olofson, 
områdeschef för det 
centrala skolområdet.

Tiden är förvisso knapp, men 
Johan Olofsson och rektorer-
na Camilla Kauffeldt (Himla-
skolan) och Anna Berndtsson 
(Alaforsskolan/Starrkärrssko-
lan), är alla övertygade om att 
när höstterminen startar är 
inriktningen för den nya f-9-
verksamheten på Himlasko-
lan väl förankrad hos elever, 
personal som föräldrar.

– Det är en process som vi 
har påbörjat per omgående. 
Vi kommer att ha en serie av 
möten under våren där vi ska 
möta personal, elevråd, skol-
råd och föräldrar som alla ska 
kunna ta del av processen och 
vi ska kunna ta emot synpunk-
ter. Vi har ett möte tisdagen 
27 mars för alla föräldrar i 
det centrala skolområdet, där 
vi ska presentera våra planer. 
Det gäller att få med alla ak-
törer för att åstadkomma ett 

bra koncept, säger Camilla 
Kauffeldt.

Skolledningens represen-
tanter ser en utmaning i den 
nya organisationen och vägrar 
låta sig nedslås av det beslut 
som den politiska majoriteten 
beslutade om i förra veckan 
och som innebär att skol-
verksamheten på Alaforssko-
lan och Starrkärrskolan går i 
graven.

Andra fördelar
– Småskolans sociala triv-
sel kanske vi inte kan uppnå 
på samma sätt, men däremot 
skapas andra fördelar med en 
f-9-skola. Har du många en-
heter är det svårt att få till den 
röda tråden i verksamheten 
och det har varit ett problem 
för oss. Nu får vi verksam-
heten samlad under ett och 
samma tak, även om vi inte ska 
blanda yngre och äldre barn, 
och på så sätt blir det lättare 
för personalen att jobba med 
en enhetlig samsyn. Det är 
en jättefördel som vi ser det, 
säger Johan Olofson.

En del föräldrar oroas 
över att skolmiljön för deras 
barn ska bli så mycket sämre 
på Himlaskolan än vad som 
är fallet på Starrkärrs- och 
Alaforsskolan?

– För min del anser jag 
att lärarna är oerhört mycket 
viktigare. Självklart vill man 
ha båda delarna, en bra per-
sonalgrupp och en bra skol-
miljö. Jag håller med om att 
Himlaskolan inte är världens 
mest representativa skola just 
nu, men det har skett oer-
hörda förbättringar de senas-
te åren vad det gäller den in-
vändiga miljön. När vi nu ska 

bli en f-9-skola gäller det att 
även anpassa skolgården och 
att vi noggrant går igenom sä-
kerheten för våra yngre barn. 
Vi får bland annat se över in-
fartsvägarna till skolan, säger 
Johan Olofson.

Exakt hur Himlaskolan ska 
komma att utvecklas får fram-
tiden utvisa. Förändringsar-
betet ska utarbetas tillsam-
mans personalen och en styr-
grupp ska sedan bildas för att 
utgöra bollplank för skolled-
ningen.

Nyckelord
– Delaktighet är nyckelord 
och det är också därför som 
vi ägnar stor tid åt skolråden i 
den här processen, säger Anna 
Berndtsson och tillägger:

– Förutom Alaforsskolan 
och Starrkärrsskolan får vi 
heller inte glömma av Nol-
skolan som är en viktig del i 
hela det här arbetet. Persona-
len i Nol är i allra högsta grad 
delaktiga med att sy ihop den 
pedagogiska röda tråden.

Vilka är nyckelfaktorer-
na för att få en väl fungeran-
de f-9-verksamhet på Him-
laskolan?

– Det är att förstärka den 
röda tråden i verksamheten, 
ha ett relationsbaserat läran-
de via mentorskap, göra kloka 
gruppindelningar och se över 
tidsanvändandet så att sche-
mat utnyttjas på bästa sätt. 
Jag tror också det är viktigt 
att varva lek och lärande och 
därför tror jag att man kan 
bygga ihop skolan och fritids-
verksamheten ännu mer. Slut-
ligen tror jag på en ökad för-
äldrasamverkan. Skolråden 
som vi har idag är bra, men 

det finns mer att göra. För-
äldracaféer kan vara ett sådant 
exempel så att vi når föräld-
rarna på ett mer otvunget sätt, 
säger Johan Olofsson.

I ett och ett halvt år har 
Johan Olofson arbetat som 
central skolområdeschef i 
Ale kommun och på den korta 
tiden har han fått se en frisko-
la startas upp och två småsko-

lor läggas ned. 
Hade du kunnat förestäl-

la dig den här utveckling-
en?

– Jag hade ärliga anställ-
ningsförhandlingar, jag visste 
att det fanns ett vikande elev-
underlag och att en frisko-
la var på väg att startas. Det 
blev dock ett snabbare förlopp 
än vad jag hade tänkt mig. Jag 

är dock glad över att få vara 
med på den här resan, inte att 
få lägga ned skolor, men att 
försöka se möjligheterna och 
faktiskt utveckla något som 
kan bli bättre än det som var 
innan, avslutar Johan Olof-
son.

Skolledningen ser möjligheter med ny organisation
– Lättare att få en röd tråd i verksamheten

Till hösten blir Himlaskolan i Alafors en f-9-verksamhet när Starrkärrskolan och Alaforssko-
lan läggs ned. Anna Berndtsson, Johan Olofson och Camilla Kauffeldt ser emellertid en hel del 
positiva möjligheter med den nya organsiationen.   
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Men beslutet i Barn- och ungdomsnämnden har redan överklagats
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